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علیرضا صفایی    

بسترسازی برای استقالل حرفه

یکی از دل مشغولی های مهم بنیانگذاران الیحه قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی در دهه 1370، روابط حسابرسان با صاحبکاران 
و حفظ استقالل مؤسسه های حسابرسی و چگونگی رقابتهای بازار کار بین مؤسسه ها و تداوم روابط موجود با صاحبکاران بوده است.

این اندیشــه دراصل پس از گذشــت ســالها از زمان تصویب قانون تشــکیل و همچنین اساسنامه جامعه حســابداران رسمی ایران و 
شکل گیری آن، تا کنون به صورت بحث انگیزترین موضوع در میان استفاده کنندگان از گزارشها و اطالعات مالی شرکتها مطرح بوده است.

احتمال وجود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی و گزارشــهای مالی، عامل اصلی ضرورت انجام حسابرسی گزارشهای هیئت مدیره 
و صاحبکاران به عنوان تهیه کنندگان صورتهای مالی بوده اســت. حسابرســان حرفه ای، وظیفه دارند برمبنای استانداردهای حسابرسی 
و با رعایت آیین رفتار حرفه ای، و در جهت حفظ حقوق ذینفعان، گزارش باکیفیت تهیه کنند. حسابرســانی که به افشــا و درج تحریفهای 
یادشــده در گزارشهای خود مبادرت می کنند و به عبارت دیگر، بر استقالل خود و رعایت آیین رفتار حرفه ای تأکید دارند، با چالش جدی 

در بازار رقابت و حفظ صاحبکار روبه رو می شوند.
در همین ارتباط، از اشکالهای بنیادی موجود در اصالحیه قانون تجارت این است که در بسیاری از مواقع، اعضای هیئت مدیره شرکت، 
خود هیئت رئیســه مجامع عمومی را تشــکیل داده و مسئولیت بررسی و تصمیم گیری در مورد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد عزل ونصب حسابرســان را برعهده می گیرند. این فرصت، موجب شــده است حسابرسانی که در جهت 
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کســب رضایت صاحبکار رفتــار می کنند و خدمــات حرفه ای را 
مطابق نظر هیئت مدیره ارائه می دهند، با پشتیبانی هیئت مدیره، 
گوی انتخاب شــدن در مجامع عمومی را از دیگر همکاران خود 
می ربایند و به  بهــای منافع فردی، زمینه کمرنگ شــدن اعتبار 
حرفه را فراهم می سازند و توازن بازار خدمات حسابرسی و توزیع 
منطقی کارهای حسابرســی را در میان مؤسسه ها بر هم می زنند 

و کفه ترازو را به سمت خود سنگین می کنند.
این معضل، و همچنین از ســویی دیگر مشکل نرخ شکنی، که 
عامل دیگری برای ازدیاد توان رقابتی جلوه گر شده است، سالیان 
متمادی اســت که نه تنها اعضای شریف و درســتکار جامعه را که 
در اکثریــت قرار دارند، زیر فشــار قــرار داده، بلکه موجب کاهش 
کیفیت گزارشــهای حسابرســی و نزول اعتبار حرفه نزد بسیاری از 
استفاده کنندگان، از آن جمله صاحبان سهام و دولت نیز شده است.

با ایــن اوصاف، لــزوم بازنگــری در ســاختارهای قانونی و 
مقررات داخلی جامعه حســابداران رســمی ایران به منظور حفظ 
جایگاه حرفه حسابرســی در اقتصاد کشــور، بر همگان مشهود 
است. مســئولیت اصالح این وضعیت به عهده همه حسابداران 
و نمایندگان آنها و همه کســانی اســت که برای حرفه مستقل و 

متعهد، دل می سوزانند.
کمتر از پنج در صد از مؤسسه های حسابرسی، بیشتر از پنجاه 
درصد از میزان کار حسابرسی را در اختیار دارند، و بیش از هشتاد 
درصد از مؤسســه های حسابرســی، به اندازه ای که دخل وخرج 
کنند، کار حسابرسی در دست ندارند. افزون بر این، مؤسسه هایی 
که بازار حسابرسی را در انحصار خود دارند، منافع خود را از طریق 
توســعه روابط و نفوذ در فضاهای تشــکیالتی، و تأثیرگذاری بر 
سیاســتگذاریهای کالن و خط مشــی جامعه حسابداری به دست 
می آورند. آمارهای ساالنه منتشرشده از سوی جامعه حسابداران 

رسمی، درستی این ادعا را نشان می دهد. 
به منظور دسترســی به استقالل حرفه ای، گامهای پیشنهادی 

زیر ارائه می شود:
• در گام اول، اعضای حرفه حسابداری برای باالبردن اعتبار حرفه 
و جلب اعتماد عمومی، باید پایبندی به اخالق حرفه ای را سرلوحه 
رفتار خود قرار دهند و مالک انتخاب نمایندگان و مسئوالن جامعه 
حرفه ای را دانش و تجربه کافی، حســن ســابقه در رعایت آیین 
رفتار حرفه ای، و نیک اندیش بودن قرار دهند؛ و شهرت کاذب و یا 

کسب درامد باال را به عنوان نشان شایستگی قلمداد نکنند. 
• در گام دوم، اعضــای حرفــه و نمایندگان آنها باید با پیشــنهاد 
و کوشــش برای تصویب قوانیــن و آیین نامه های الزم، ترتیبی 
فراهم کنند تا انتخاب حســابرس و واگذاری کار به مؤسسه های 
حسابرسی به طور منظم و با نظارت مراجع حرفه ای و با سازوکار 
سازمان یافته و منطقی انجام شود؛ به گونه ای که مجامع عمومی 
تمامی شرکتها و واحدهای تجاری متقاضی خدمات حسابرسی، 
انتخاب مؤسســه ها را براســاس معیارهای رســمی و با توجه به 
ســوابق و صالحیت حرفه ای، تعداد کارکنــان و ترکیب رده های 
شغلی حسابرســان و اعمال رتبه بندی و همچنین رعایت سقف 

مجاز کار هر مؤسسه، انجام دهند.
• در گام ســوم، به منظــور اعمــال نظــارت بر صحــت عملکرد 
سازوکارهای اجرایی یادشده و استقرار شیوه های کنترلی حرفه ای 
الزم و جلوگیــری از انحصاری شــدن حرفــه حسابرســی، بایــد 
کمیته های تخصصی الزم تشــکیل شــود تا با اعمال روشــهای 
کنتــرل کیفــی در حین و همچنیــن بعد از اتمام کار حسابرســی، 
متناســب با شــرایط هر کار، اعم از شــرکتهای دولتی، بورسی و 
نهادهای عمومی، و دیگر شرکتهای تجاری، فعالیتهای حرفه ای 

اعضا و مؤسسه های حسابرسی زیر نظارت جامع قرار گیرد.

مؤسسه هایی که بر استقالل خود و رعایت آیین رفتار حرفه ای تأکید دارند

با چالش جدی در بازار رقابت و حفظ صاحبکار روبه رو می شوند


